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  : تشريحي

ففي زوال الضمان إن عاب المغصوب وكان العيب غير مستقرّ فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه فعلي الغاصب ضمان ما يتجدد أيضاً، وإن أمكن * 

  .من استناده إلي الغاصب وتفريط المالك: وجهان

  ، دليل بر كدام وجه است؟    »تفريط المالك«عبارت . چيست؟     ب» عهقط«و » غير مستقرّ«مراد از . أ. 1

  

  
  
المالي، وجعلُ التصرّف فيه آلخر يستدعي الضرر علي إنّ صحة التقاط السفيه للصبي يستلزم وجوب إنفاقه وهو ممتنع من المبذّر، الستلزامه التصرّف * 

  .الطفل بتوزيع اُموره

  .   را توضيح دهيد» اُموره... وجعل التصرّف فيه «عبارت . چيست؟    ب» ملتقط«در  رشدبا توجه به عبارت، دليل شرط بودن . أ. 2
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        )نمره 5/2نمره و تشريحي  5/0تستي (    .پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر نمره داده نمي شودسؤال تشريحي  7لطفاً به تمام سؤاالت تستي و فقط 



 ٢

  . المسلم فتستصحب الموجود في الخربة الّتي باد أهلها يتملّك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر اإلسالم، وإلّا وجب التعريف لداللة األثر علي سبق يد* 

  .    را توضيح دهيداستصحاب  استدالل به. چيست؟      ب» اثر اسالم«مراد از . أ. 3

  

  
  

فيها شَرَع، ويمنع من االنتفاع بها في غير ذلك مما يفوت به منفعة المارة فاليجوز الجلوس للبيع والشراء إلّا مع السعة فائدة الطرق، االستطراق والناس * 

  .حيث ال ضرر، وليس لهم حينئذ تخصيص الممرّ بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة، لثبوت االشتراك علي هذا الوجه

  .    را توضيح دهيد» ...وليس لهم حينئذ «عبارت . چيست؟      ب» عرَشَ«و » استطراق«مقصود از . أ. 4

  

  
  

أو ظنّه خنزيراً  يؤكل من الصيد ما قتله السهم مع القصد إلي الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله أو قصد الرمي ال له فقتله أو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً* 

  .   فبان ظبياً لم يحلّ

  .     را بيان كنيد» ...من يده  السهم فلو وقع«چهار فرض در عبارت . ب.     فوق را تعيين كنيددر عبارت » لو«جواب . أ. 5

  
  

  

» ولو علم عدم استقرار الحياة حرم«: تجب في الذبيحة، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، واشترط المصنّف مع ذلك أمراً آخر كما نبه عليه بقوله* 

إلي قوله  }حرّمت عليكم الميتة والدم{: وهي قوله تعالي إليهاء بأحد األمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة، و في اآلية إيماء وظاهر القدماء االكتف

  .}إلّا ما ذكّيتم{

  .    را معين كرده، وجه ايماء را توضيح دهيد» إليه«مرجع ضمير . نظر قدما در فرع مذكور چيست؟    ب. أ. 6

  
  

  
يمكن خروج هذا اليباح أكل السمك حتّي يموت، ومن ثم لو رجع إلي الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحلّ، فلو كان مجرّد إخراجه كافياً لما حرم بعده، و* 

  .الفرد بالنص عليه فيبقي ما دلّ علي أنّ ذكاته إخراجه خالياً عن المعارض

  .     به ما قبل را توضيح دهيد» ...كن خروج هذا الفرد ويم«و » ...ومن ثم «هاي ربط هر يك از عبارت. 7

  

  
  

ع إمكانها تحرم المجثِّمة وهي التي تُجعل غرضاً للرمي وتُرمي بالنُشّاب حتي تموت، والمصبورةُ وهي التي تجرح وتحبس حتّي تموت؛ لعدم التذكية م* 

  .وكالهما فعل الجاهلية وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم

  و دليل حرمتشان چيست؟     » مصبورة«و » مجثِّمة«مراد از . 8
     

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 14تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


